
ПРОЕКТ № 1397 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 року                                       № ____  
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 Закону 

України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 

громадян міста Кіровограда, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Олійнику Ігорю Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Макарова, 25 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Олійнику Ігорю Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:266:0046) по вул. Макарова, 25 загальною 

площею 0,0564 га (у тому числі по угіддях: 0,0564 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 2. Затвердити Козиру Віктору Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Слобідському, 6 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Козиру Віктору Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:403:0015) по  

пров. Слобідському, 6 загальною площею 0,0600 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0600 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Пігар Єлизаваті Трохимівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
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Хмельницького, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Пігар Єлизаветі Трохимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:049:0149) по вул. Богдана 

Хмельницького, 23 загальною площею 0,0924 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0924 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Кітрар Юрію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана  

Виговського, 84 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Кітрар Юрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0156) по вул. Івана  

Виговського, 84 загальною площею 0,0677 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0677 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Поліщуку Олександру Мартиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Паризької Комуни, 7 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Поліщуку Олександру Мартиновичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:385:0038) по  

пров. Паризької Комуни, 7 загальною площею 0,0505 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0505 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Плотницькому Володимиру Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Вадима Височина, 37/28 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Плотницькому Володимиру Степановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:085:0056) по  

вул. Вадима Височина, 37/28 загальною площею 0,0360 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0360 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Василиненку Сергію Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

тупику Береговому, 18/1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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7.1. Передати Василиненку Сергію Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:076:0029) по  

тупику Береговому, 18/1 загальною площею 0,0724 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0724 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Доніній Ірині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Барболіна, 33 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Доніній Ірині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:355:0066) по вул. Барболіна, 33 

загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Насипайко Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 30-а 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Насипайко Тетяні Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0098) по вул. Фортечній, 30-а 

загальною площею 0,0341 га (у тому числі по угіддях: 0,0341 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Гур’євському Віталію Васильовичу, Восьмак Ользі 

Миколаївні, Старжинській Наталії Дмитрівні та Старжинській Тетяні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по тупику Мирному, 17/64 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Гур’євському Віталію Васильовичу, Восьмак Ользі 

Миколаївні, Старжинській Наталії Дмитрівні та Старжинській Тетяні 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:172:0080) по вул. тупику Мирному, 17/64 загальною 

площею 0,0949 га (у тому числі по угіддях: 0,0949 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Бондару Миколі Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 41 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бондару Миколі Степановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0158) по вул. Шкільній, 41 

загальною площею 0,0901 га (у тому числі по угіддях: 0,0901 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Відміш Олександрі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала 

Шумілова, 75 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Відміш Олександрі Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0086) по вул. Генерала 

Шумілова, 75 загальною площею 0,0790 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0790 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Мойсюку Руслану Ігоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 46-а 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Мойсюку Руслану Ігоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0073) по  

вул. Інгульській, 46-а загальною площею 0,0328 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0328 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Петренко Лідії Іллівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Світлогорській, 19-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Петренко Лідії Іллівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:158:0036) по вул. Світлогорській, 19-а 

загальною площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Кобернику Володимиру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Чернігівській, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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15.1. Передати Кобернику Володимиру Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0045) по  

вул. Чернігівській, 17 загальною площею 0,0480 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0480 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Пікаш Вікторії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Олександра 

Матросова, 30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Пікаш Вікторії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:196:0059) по пров. Олександра 

Матросова, 30 загальною площею 0,0391 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0391 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Бондаренку Олександру Валерійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Шканди, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Бондаренку Олександру Валерійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0427) по  

вул. Шканди, 11 загальною площею 0,0621 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0621 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у власність по пров. Зарічному, 9 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Чудній Вірі Прокопівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:372:0054) по пров. Зарічному, 9   

загальною площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Усанову Сергію Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Якима Лелеки, 11 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Усанову Сергію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:029:0068) по вул. Якима  
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Лелеки, 11 загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Підбіцькій Ірині Станіславівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Акимівському, 8/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Підбіцькій Ірині Станіславівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:339:0037) по  

пров. Акимівському, 8/2 загальною площею 0,0682 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0682 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


